ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN EN GEBRUIK VAN GENETISCH
ONDERZOEK
1. Voorwaarden
• Onderzoek wordt uitgevoerd en persoonlijke en gevoelige gegevens worden beheerd door het
bedrijf Mijnlabtest.nl en zijn exclusieve DNA-laboratoriumpartner ("wij", "ons" en "onze"). Lees
aandachtig de volgende algemene voorwaarden voor gebruik ("Voorwaarden"), aangezien deze
een licht werpen op de noodzakelijke uit te voeren handelingen en u in staat stellen om de
resultaten en informatie van onze services te ontdekken.
• We behouden ons het recht voor de voorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook te
wijzigen.
• Voorwaarden zijn geschreven volgens de wettelijke Nederlandse bepalingen. Nederlandse
rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over alle claims of geschillen die voortvloeien uit of
verband houdend met de voorwaarden.
2. Bestelproces
• U heeft de DNA-kit ontvangen voor het afnemen van uw speeksel monster, instructies voor het
afnemen van uw sample en instructies over waar uw persoonlijke gegevens moeten worden
ingevuld die nodig zijn voor een succesvolle voltooiing van uw onderzoek.
• Gelieve alle noodzakelijke informatie die bij uw bestelling is gevraagd in detail in te vullen,
omdat we anders uw monster niet kunnen accepteren en / of verwerken.
• Verzamel uw speekselmonster en stuur het terug naar ons middels de bijgeleverde
retourenveloppe. Zorg ervoor dat u alle instructies opvolgt voor het correct verzamelen van uw
monster en deze aan ons retourneert, anders kunnen we het succes van uw DNA analyse niet
garanderen.
3. Resultaten van de genetische analyse
• Als we uw DNA gaan onderzoeken, proberen we de resultaten van de analyse naar u te sturen
binnen onze aangegeven vastgestelde leveringsperiode vanaf de datum waarop wij uw
speekselmonster hebben ontvangen.
• Informatie (de genetische resultaten), grafische inhoud, tekst, afbeeldingen, handelsmerken,
handelsnamen en logo's (de "Materialen") worden beschermd door het auteursrecht en andere
intellectuele eigendomsrechten. Zodra u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden, verlenen wij
u voor een bepaalde periode een niet-exclusieve licentie voor persoonlijke doeleinden.
Persoonlijke doeleinden betekent voor het lezen, bekijken en / of afdrukken van één beschikbaar
exemplaar van het materiaal, zolang alle auteursrechten, handelsmerken en andere
eigendomsrechten intact blijven. Elk ander gebruik van de inhoud van de genetische analyse,
zoals de reproductie, wijziging, distributie, verzending, her publicatie of gebruik van de inhoud is
verboden.
• In geval van wijziging van uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de levering van onze
producten, moet u het bedrijf Mijnlabtest.nl en / of de gegevensverwerker waarbij u de genetische
analyse heeft besteld, hiervan op de hoogte stellen. Als dit niet op tijd gebeurt, wordt de analyse
verzonden naar het adres dat is opgegeven tijdens het bestellen (als uw bestelling een gedrukte
boekwerk van de resultaten bevat) en wordt deze beschouwd als ontvangen.
• Nadat u de resultaten van de genetische analyse door u zijn ontvangen (ontvangst van het
gedrukte boek naar uw uitgangspunt of het downloaden van elektronische resultaten naar uw
computer), bent u verantwoordelijk voor de bescherming de gegevens zodat ze niet worden
ingezien door derden.
• Mijnlabtest.nl gebruikt de nieuwste kennis en de hoogste normen om te zorgen dat alle
informatie en testresultaten accuraat en correct zijn, maar we zijn niet verantwoordelijk voor de
betrouwbaarheid en integriteit van de gegevens. Verworven genetisch materiaal wordt
geanalyseerd op basis van huidig wetenschappelijk onderzoek en publicaties over Kaukasische

rassen (blank Europees), maar deze gegevens kunnen in de loop van de tijd veranderen
naarmate nieuwe bevindingen naar voren komen.
4. Toegang tot de website
• We zullen de nodige regelingen treffen om ervoor te zorgen dat de Website te allen tijde
volledig operationeel is. Vanwege de aard van interactieve diensten en internet in het algemeen
kunnen we echter niet garanderen dat de Website vrij is van vertragingen, onderbrekingen of
fouten en dat de toegang tot de Website tijdelijk kan worden opgeschort (door ons of vanwege
externe oorzaken) en / of zonder kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade
die voortvloeit uit het feit dat de Website niet beschikbaar is (al dan niet om interne verwerking).
• We kunnen uw gebruik van de website beperken, opschorten of beëindigen als we van mening
zijn dat u op enig moment deze algemene voorwaarden hebt overtreden. De opschorting of
beëindiging van de Website doet geen afbreuk aan de rechten die we tegen u kunnen hebben
met betrekking tot uw schending van deze Algemene Voorwaarden.
• U bent ervoor verantwoordelijk dat ongeoorloofde toegang tot uw account wordt voorkomen. U
bent volledig aansprakelijk voor alle activiteiten die via uw account worden uitgevoerd, ongeacht
of deze door u zijn geautoriseerd of niet, totdat u ons hebt geïnformeerd over dergelijk
ongeoorloofd gebruik en we de toegang tot uw gebruikersaccount hebben stopgezet. Als we
redenen hebben om aan te nemen dat er waarschijnlijk een inbreuk op de beveiliging of misbruik
van uw account is, kunnen we uw wachtwoord of beveiligingscode geheel of gedeeltelijk wijzigen
en u hiervan op de hoogte brengen.
• We behouden ons het recht voor om uw recht om uw gebruikersaccount te gebruiken
onmiddellijk te schorsen of te beëindigen als we reden hebben om aan te nemen dat uw
wachtwoord wordt misbruikt.
• We kunnen links naar websites op internet plaatsen die worden beheerd door derden.
Dergelijke links worden uitsluitend voor u verstrekt. Wij doen geen enkele uitspraak over andere
websites waartoe u via onze website toegang hebt of die een link naar de website kunnen
bevatten. Wanneer u een andere website bezoekt, begrijpt u dat deze onafhankelijk van ons is en
dat wij geen controle hebben over de inhoud of beschikbaarheid of het privacybeleid van die
website.
5. Telefonische counseling en medische consultatie
• Over alle vragen met betrekking tot genetische analyse voorafgaand aan de implementatie en
over de resultaten van een analyse nadat deze is voltooid, kunt u een expert of een medewerker
van Mijnlabtest.nl consulteren via telefoonnummer +31 (0) 162 747 002 of via e- mail
info@Mijnlabtest.nl
6. De rechten op annulering en terugbetaling
• U hebt het recht om het servicecontract te annuleren volgens de algemene
annuleringsvoorwaarden.
o Als u een speekselcollectorkit heeft gekocht, kunt u uw aankoop binnen zeven werkdagen na
ontvangst van de speekselcollector annuleren. U moet de speekselcollector aan ons retourneren,
ongebruikt, volledig en in een opnieuw verkoopbare staat op eigen kosten en wij zullen uw geld
minus onze transportkosten terugstorten;
o Als u uw biologische monster al heeft ingediend, kunt u de bestelde services nog steeds
annuleren totdat het monster voor analyse in het laboratorium is ingediend. Bij deze annulering

worden de administratieve kosten en het gebruik van de kit in rekening gebracht en het verschil
wordt teruggegeven.
• In ieder geval proberen we te garanderen dat u tevreden zult zijn met de verkregen genetische
analyse. In het geval dat u niet tevreden bent met het product of de diensten die u van ons hebt
ontvangen, neem dan contact met ons op per e-mail info@Mijnlabtest.nl
• Afgezien van uw recht op annulering, waarbij een geldige claim met betrekking tot een item of
service die door ons wordt verkocht, is gebaseerd op een gebrek in de kwaliteit of staat van de
items of service of het niet voldoen aan de specificatie, hebben wij het recht om de goederen of
diensten (of het onderdeel in kwestie) kosteloos of, naar eigen goeddunken, de prijs van de
artikelen of diensten (of een evenredig deel van de prijs) terug te betalen, maar we zijn verder
niet aansprakelijk.
7. Garanties en disclaimers
• Door uw bestelling te plaatsen, garandeert u dat:
o U bent wettelijk in staat om dit contract aan te gaan;
o U bent minimaal 18 jaar oud; en
o Als u een speekselmonster van derden verstuurt, hebt u de toestemming en autorisatie van die
derde persoon en die machtiging zal ons worden toegestuurd met een speekselmonster. U moet
ons ook een kopie van de identiteitskaart van de persoon die de handtekening heeft verzonden
sturen, zodat zijn handtekening zichtbaar is, zodat we er zeker van kunnen zijn dat de autorisatie
geldig is.
• WANNEER ALLE REDELIJKE INSPANNINGEN ZIJN GEMAAKT OM TE WAARBORGEN DAT
ENIGE INFORMATIE, INCLUSIEF DE RESULTATEN, GELEVERD DOOR ONS CORRECT IS,
DOEN WE GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET
BETREKKING TOT DE TIJDIGHEID, NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN
GENOEMDE INFORMATIE. U KUNT NIET UITSLUITEND VERTROUWEN OP DE INHOUD OF
INFORMATIE DIE U ONTVANGT VAN GENETISCHE ANALYSE OM UW BESLISSINGEN
OVER BELANGRIJKE PERSOONLIJKE EN MEDISCHE BESLISSINGEN TE BASEREN. U
DIENT EEN PASSEND PROFESSIONEEL ADVIES TE RAADPLEGEN, DAT SPECIFIEK ZOU
ZIJN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE SITUATIE.
• In zeldzame gevallen voor specifieke geanalyseerde DNA-loci (geninformatie) is het niet
mogelijk om ondubbelzinnige informatie te verkrijgen vanwege biologische of technische
redenen. Dit betekent dat het gedetecteerde signaal van zo'n lage kwaliteit is, dat het niet
mogelijk is om met 100% zekerheid te claimen wat het resultaat is. Om in dergelijke gevallen een
hoge kwaliteit, wetenschappelijke nauwkeurigheid en correctheid van onze analyses te
garanderen, kunnen we de resultaten niet interpreteren en daarom kan het eindrapport sommige
SNP-informatie en specifieke analyseresultaten missen. Het eindrapport wordt als succesvol
afgerond beschouwd als er tot twee specifieke analyses ontbreken en de analyse zal in dit geval
niet worden herhaald.
• Wij doen geen garanties of toezeggingen dat de Website, of de server die deze beschikbaar
stelt, compatibel is met uw apparatuur of vrij is van defecten, inclusief maar niet beperkt tot
virussen of andere schadelijke elementen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige
infectie door computervirus, bugs, ongeoorloofde toegang, interventie, wijziging of gebruik,
fraude, diefstal, technisch falen, fout, weglating, onderbreking, schrapping, defect, vertraging, of
elke gebeurtenis buiten onze controle, die de administratie, beveiliging, eerlijkheid en integriteit of
correct gedrag van enig aspect van de Website of uw apparatuur aantast of beïnvloedt.

• Behalve zoals expliciet uiteengezet in deze Algemene voorwaarden, zijn alle verklaringen,
garanties en voorwaarden, expliciet of impliciet met betrekking tot deze Website of de daarin
vervatte informatie, hierbij uitgesloten voor zover toegestaan door de wet.
8. Verzekering
• U stemt ermee in ons schadeloos te stellen en ons schadeloos te houden voor alle verlies of
schade die u heeft geleden in verband met het gebruik van de DNA analyse en schending van
deze Algemene voorwaarden en met betrekking tot alle claims of gerechtelijke procedures die
zijn aangespannen of bedreigd door een derde partij die ontstaat in verband met uw gebruik van
de genetische analyse in strijd met deze Algemene voorwaarden.
• U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren en ons schadeloos te houden met betrekking tot alle
verlies of schade die u heeft opgelopen in verband met uw gebruik van de Website in strijd met
deze Algemene voorwaarden en met betrekking tot alle claims of juridische procedures die door
enige derde partij die zich voordoet in verband met uw gebruik van de Website in strijd met deze
Algemene Voorwaarden.
• U bent verantwoordelijk om te controleren of uw land u toestaat om de genetische analyse te
bestellen en uit te laten voeren en u gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen voor alle
verlies of geleden schade als uw land genetische analyses niet toestaat maar u toch gebruik
heeft gemaakt van onze services.
• Wanneer u de test bestelt, bent u zich bewust van de potentiële effecten en risico’s van een
genetische analyse en bent u zich er volledig van bewust dat Mijnlabtest.nl geen enkele
verantwoordelijkheid neemt voor de gevolgen.
• Onze producten zijn geen vervanging voor een medische diagnose, behandeling,
aanbevelingen van artsen, het bezoeken van artsen of zoeken naar aanbevelingen van andere
officiële gezondheidsinstellingen met betrekking tot medicijnen, voeding, levensstijl,
behandelmethoden of aanverwante diensten. Het is uitsluitend bedoeld om voor
informatiedoeleinden te worden gebruikt en om de aandacht te vestigen op het belang van
preventie voor een langer en gezonder leven.
9. Algemene bepalingen
• We vragen u vriendelijk om de bepalingen van de Verklaring met betrekking tot genetische
analyse aandachtig door te nemen, omdat u moet bevestigen dat u het met de verklaring eens
bent voordat u ons uw persoonlijke gegevens toestuurt.
10. Verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens
• Alle persoonlijke informatie die u ons toevertrouwt, wordt behandeld in overeenstemming met
de Wet bescherming persoonsgegevens. U heeft het recht op toegang tot uw persoonlijke
informatie die wij verwerken en u kunt ons verzoeken om de wijziging, verwijdering of
anonimiseren ervan.
• Het speekselmonster dat u verzendt bevat uw genetische code, die tijdens de periode van onze
contractuele relatie wordt behandeld als uiterst gevoelige en vertrouwelijke persoonlijke
informatie en in overeenstemming met de gegevensbescherming wordt beschouwd als
gezondheidsinformatie. Analyse van het monster is noodzakelijk in het proces van genetische
onderzoek. Wij verplichten ons tot de bescherming van het vertrouwelijke karakter van dergelijke
gegevens en gebruiken het alleen voor zover dat noodzakelijk is om de door uw bestelde
producten / service te realiseren. U erkent dat door onze services te bestellen, u akkoord gaat
met de bepalingen van deze Voorwaarden en u ons expliciet toestemming geeft om uw uiterst
gevoelige persoonlijke gegevens te verwerken. Als u een speekselmonster indient dat van een
andere persoon is, moet u bevestigen dat de andere persoon toestemming heeft gegeven om
ons in staat te stellen dergelijke uiterst gevoelige persoonlijke gegevens te verwerken.
11. Openbaarmaking van persoonsgegevens

• In overeenstemming met de strikte geheimhoudingsregels kunnen wij uw persoonlijke gegevens
en / of gevoelige persoonlijke informatie binnen een redelijke mate bekendmaken die
noodzakelijk is om de hierboven beschreven doeleinden aan ons geautoriseerd personeel en / of
dienstverleners uit te voeren. Geautoriseerde personen en / of serviceproviders zijn contractueel
verplicht om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met onze instructies en volgens de
veiligheidsnormen van de Europese wet op gegevensbescherming.
• Testen door en namens ons uitgevoerd, zijn gebaseerd op anonieme gegevens. Het dna
sample van elke klant wordt vóór het begin van de analyse aangeduid met het nummer in code
om te voorkomen dat persoonlijke identificerende informatie openbaar wordt gemaakt. Uw
identiteit hangt samen met de testresultaten wanneer de testresultaten terugkomen van onze
serviceproviders.
12. Herroepingsrecht
• Onder bepaalde omstandigheden heeft u recht op een kopie van de persoonlijke gegevens die
we van u hebben verkregen en corrigeert u eventuele onregelmatigheden in dergelijke gegevens.
Als u een van deze rechten wilt annuleren, laat het ons weten via info@Mijnlabtest.nl. Uw
verzoek wordt zo snel mogelijk behandeld en zal binnen een periode van 40 dagen worden
uitgevoerd.
13. Directe marketing
• De persoonlijke informatie die u heeft verstrekt, kan worden gebruikt om u te informeren over
onze producten en diensten die voor u van belang kunnen zijn. Dit type marketing kan worden
gedaan via e-mail, sms, telefoon of fax. Informatie over producten en diensten kan altijd worden
geannuleerd via een bericht aan info@Mijnlabtest.nl
14. Slotbepalingen
• Deze algemene voorwaarden voor het uitvoeren en gebruiken van genetische analyse zijn
geldig vanaf 30.01.2017.
• We behouden ons het recht voor onze algemene voorwaarden te wijzigen of bij te werken.
Nieuwe of bijgewerkte voorwaarden zijn geldig vanaf de dag dat ze op onze webpagina worden
gepubliceerd. We sturen u geen specifieke kennisgeving van verandering van voorwaarden.
Aangezien nieuwe voorwaarden ook al op u van toepassing zijn, stemt u ermee in onze
webpagina te volgen voor het wijzigen van voorwaarden.

